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)257916-3
Data de
Emissão

Regime

Data de Entrada em
Vigor

Data de
Validade

Sentido da
decisão

Eficácia

Entidade
Licenciad
ora

Nº Processo

Indicador de enquadramento

CELE

PL202009070012
27

Atividade n.º 13 do Anexo II do
Decreto-Lei n.º 12/2020, de 06 de
abril: Fabrico de produtos cerâmicos
por cozedura, nomeadamente
telhas, tijolos, tijolos refratários,
ladrilhos, produtos de grés ou
porcelanas, com uma capacidade de
produção superior a 75 toneladas
por dia.

15-10-2021

-

-

Não

Deferido
condicionado

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

PCIP

PL202009070012
27

Categoria 3.5 – Capacidade
Instalada: 684 t /d; Volume total
forno: 882,36 m3; Densidade
máxima carga enfornada: 434,7 kg
/m3

21-10-2021

-

20-102027

Não

-

Agência
Portuguesa
do
Ambiente

03'%0->%3

LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
2SVXI
7YP

Caminho

)WXI

Caminho de Ferro

3IWXI

LOC1.6 - Área do estabelecimento
VIE MQTIVQIEFMPM^EHE R¦S GSFIVXE Q

12 129,80

VIE GSFIVXE Q

16 137,30

VIE XSXEP Q

35 956,00
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LOC1.7 - Localização
0SGEPM^Eª¦S

Espaços de Atividades Económicas

)<4036%3

)<41IHMHEW'SRHMª¸IWKIVEMWEGYQTVMV

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000008

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na
íntegra a Licença Ambiental (LA) n.º 289 /1.0/2017, de
20 de setembro, tratando-se de uma renovação com
alteração.

T000009

Registar o número de horas de funcionamento anual da
instalação, discriminando o número de horas em
produção efetiva e em limpeza/manutenção
(evidenciado as diferentes etapas de processo)

Período de vida da instalação

RAA

T000166

Informar sobre a data de suspensão, reinício ou
cessação da atividade. Apresentar evidência das
respetivas comunicações efetuadas à entidade
coordenadora

30 dias contados da data do facto que lhes deu origem

E-mail: IPPC@apambiente.pt e RAA

T000010

Registar o número de horas correspondente a situações
de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas
/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou
controlo de emissões para os diferentes meios
(emissões para o ar, produção de águas residuais, etc.).

Período de vida da instalação

RAA

T000011

Registar os procedimentos adotados para as operações
de manutenção e limpeza dos equipamentos,
nomeadamente os que integram os processos
produtivos, com indicação de data(s) ou período(s) em
que ocorreram e do encaminhamento dado às
substâncias geradas (matérias-primas, produtos,
efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de vida da instalação

RAA

T000012

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e
controlo de emissões existentes na instalação, com
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de
modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência
elevado e assegurando os respetivos períodos de
indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de vida da instalação

RAA

T000013

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e
ações corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de vida da instalação

RAA

T000014

Registar os acontecimentos/causas, respetivas
consequências, correções e ou ações corretivas, caso
se verifique incumprimento das condições do TUA. Caso
o referido incumprimento corresponda a excedência de
valor limite de emissão, deverá o operador evidenciar
que a curto prazo sejam implementadas ações
corretivas e seja(m) realizada(s) nova(s) medição(ões)
para avaliar a eficácia das medidas implementadas, no
sentido de repor o normal funcionamento da instalação.

Período de vida da instalação

RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou
reclamações recebidas e o tratamento dado (resposta
ao reclamante e implementação de ações corretivas e
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Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000015

preventivas).

Período de vida da instalação

RAA

T000016

Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

Período de vida da instalação

Cumprir o disposto no TEGEE em vigor

T000017

As alterações da instalação que modifiquem o projeto
aprovado, que possam ter consequências no ambiente
ou que impliquem alteração nas condições
estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia
notificação à Entidade Coordenadora, através das
plataformas/canais de comunicação definidos para o
efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva
autorização. Apresentar cópia das evidências da(s)
notificação(ões) no RAA.

Período de vida da instalação

RAA

T000167

Os relatórios de todos os registos, amostragens,
análises, medições e exames devem ser verificados e
assinados, e mantidos organizados em sistema de
arquivo devidamente atualizado. Todos os relatórios
devem ser conservados na instalação por um período
não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para
inspeção sempre que necessário.

Período de vida da instalação

Quando solicitado

T000190

A emissão deste Título Único Ambiental não isenta a
instalação da obtenção de todas as outras autorizações,
licenças ou atos de controlo prévio, designadamente
urbanísticos, necessários e legalmente exigíveis para o
desenvolvimento da atividade.

Período de vida da instalação

RAA

)<41IHMHEW'SRHMª¸IWIWTIG°JMGEWEGYQTVMV

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000018

Ponto de situação do grau de implementação das MTD
previstas no BREF sectorial da cerâmica (vide Anexo MTD BREF CER) e documentos transversais aplicáveis
(nomeadamente BREF ENE/BREF EFS) e/ou das
medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências
da manutenção da adequada implementação das
referidas técnicas.

Período de vida da instalação

RAA

T000019

Tomar em consideração os princípios gerais e os outros
aspetos relevantes na exploração do estabelecimento,
na monitorização de emissões para o ar e para a água
previstos no REF ROM.

Período de vida da instalação

-

T000020

Aguardar parecer quanto ao relatório de base, de acordo
com as Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes
aos relatórios de base - Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de 06/05/2014 - A documentação
submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das
substâncias perigosas relevantes) encontra-se ainda em
análise, não sendo ainda possível concluir se a
instalação se encontra em condições de usufruir da
dispensa de apresentação do Relatório de Base previsto
no Artigo 42º do diploma REI. A conclusão desta análise
será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da Necessidade de Elaboração
de Relatório de Base - em avaliação

Parecer interno da APA

T000021

Reavaliar a necessidade de apresentação do Relatório
de Base no caso de existirem novas substâncias na
instalação (matérias-primas, subsidiárias, combustíveis
e/ou outras) cuja utilização e/ou manuseamento, envolva
e/ou provoque a libertação de substâncias perigosas
relevantes, tendo em conta a possibilidade de poluição
do solo e das águas subterrâneas no local da instalação

Período de vida da instalação

De acordo com o parecer da APA ao Relatório de
Avaliação de Necessidade de Relatório de Base

T000022

Atendendo a que o BREF CER se encontra em revisão,
o Operador deverá garantir o acompanhamento do
processo em estreita colaboração com a APA, no
sentido de fornecer as justificações adequadas sobre as
especificidades da instalação. Refere-se que após a
revisão deste BREF, as conclusões MTD que forem
publicadas são de aplicação obrigatória.

Período de vida da instalação

RAA
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)<41EX¬VMEWTVMQEWISYWYFWMHM¤VMEWTVSHYXSW
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXIEQEX¬VMEWTVMQEWISYWYFWMHM¤VMEW

Matéria(s)-prima(s) e ou
subsidiária(s)

Código
T000023

Medida / Condição a cumprir
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e ou
subsidiárias, evidenciando a etapa do processo onde são
utilizadas

Todas

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação
Período de vida da instalação

RAA

)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXIESWTVSHYXSWMRXIVQ¬HMSWISYJMREMW

Produtos intermédios e ou
finais

Código
T000024

Produto Acabado/Produzido

Medida / Condição a cumprir

Demonstração do
cumprimento

Prazo de implementação

Registar o volume de produção mensal e anual efetivados e
capacidades de produção efetivadas.

Período de vida da instalação

RAA

)<4%V
)<4%V)QMWW¸IWTSRXYEMW
)<4'EVEXIVM^Eª¦SHEWJSRXIWHIIQMWW¦STSRXYEP

Código

T000059

Código da
fonte

FF2

Código
interno

Secador
rápido
Anjou chaminé 1

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

10.120

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte
Secagem/
Ar quente
provenient
e da zona
de
arrefecime
nto dos
fornos 1 e
2/ gases
de
exaustão
da unidade
de
cogeração
1
/queimador
auxiliar a
gás
natural/
queimador
auxiliar a
biomassa

Potência
térmica
nominal
(MWt)

2,30

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Gás
Natural

Secagem/
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Código

Código da
fonte

(
EJGHIGE

Código
interno

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Secador
rápido
Anjou chaminé 2
T000060

T000061

T000062

FF3

FF4

FF5

10.120

Secador
semicontínuo chaminé 1

Secador
semicontín
uo (linha 2)
- chaminé
2

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
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ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte
Ar quente
provenient
e da zona
de
arrefecime
nto dos
fornos 1 e
2/ gases
de
exaustão
da unidade
de
cogeração
1
/queimador
auxiliar a
gás
natural/
queimador
auxiliar a
biomassa

Potência
térmica
nominal
(MWt)

Combustí
vel

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Gás
Natural

2,30

10.850

Ar quente
recuperado
da zona de
arrefecime
nto do
forno 1 e
do forno 2;
Ar quente
recuperado
da zona de
arrefecime
nto do
forno 1 e
do forno 2;
Ar quente
resultante
do
arrefecime
nto do
circuito de
água da
refrigeraçã
o dos
motores
das
unidades
de
cogeração
1e2

Não
aplicável

10.850

Ar quente
recuperado
da zona de
arrefecime
nto do
forno 1 e
do forno 2;
Ar quente
recuperado
da zona de
arrefecime
nto do
forno 1 e
do forno 2;
Ar quente
resultante
do
arrefecime
nto do
circuito de
água da
refrigeraçã
o dos
motores
das
unidades
de
cogeração
1e2

Não
aplicável

Ar quente
recuperado
da zona de
arrefecime
nto do
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Código

Código da
fonte
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(
EJGHIGE

Código
interno

N.º de
cadastro
/identifica
ção da
fonte
atribuído
pela
CCDR

Altura (m)

Diâmetro
(m)

Identificaç
ão das
unidades
contribuin
tes para a
fonte

Potência
térmica
nominal
(MWt)

forno 1 e
do forno 2;
Ar quente
recuperado
da zona de
arrefecime
nto do
forno 1 e
do forno 2;
Ar quente
resultante
do
arrefecime
nto do
circuito de
água da
refrigeraçã
o dos
motores
das
unidades
de
cogeração
1e2

Combustí
vel

T000063

FF6

Secador
semicontín
uo (linha 2)
- chaminé
3

T000065

FF7

Cogeração
- unidade 1

Cogeração

1,16

Gás
Natural

T000066

FF8

cogeração
- unidade 2

Cogeração

1,39

Gás
Natural

T000064

FF10

formo 1e
forno 2 gás natural
e
biomassa

30.000

Cozedura

11,40

Gás
Natural

T000173

FF11 recurso

Forno 1 gás natural
e
biomassa

17.000

Cozedura

5,22

Gás
Natural

T000174

FF12 recurso

Forno 2 gás natural
e
biomassa

16.000

Cozedura

6,18

Gás
Natural

10.850

Sistema
de
Tratament
o de
Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia
(%)

Parâmetro
associado
ao STEG

Gás
Natural

)<41SRMXSVM^Eª¦SHEWJSRXIWHIIQMWW¦STSRXYEP

Código

T000067

Código da
fonte

FF2

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

sem teor de
O2 de
referência

sem teor de

Métodos de
medição

Condições
cumprimento
Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.3.3 do
BREF CER
Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
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Código
T000070

T000082

T000073

T000076

T000079

T000085

T000088

T000091

Código da
fonte
FF2

FF2

FF3

FF3

FF3

FF4

FF4

FF4
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(
EJGHIGE

Poluente
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
<500

50

20

<500

50

20

<500

50

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

2x por ano

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência
O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento
com a MTD
5.1.4.1 c) do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.2.1.2 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.3.3 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.1.4.1 c) do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.2.1.2 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.3.3 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.1.4.1 c) do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.2.1.2 do
BREF CER

4+
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Código

T000094

T000097

T000100

T000103

T000106

T000109

T000164

Código da
fonte

FF5

FF5

FF5

FF6

FF6

FF6

FF7

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

(
EJGHIGE

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

20

<500

50

20

<500

50

300

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

mg/Nm3

2x por ano

mg/Nm3

Uma vez de 5
em 5 anos,
com início em
2023

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.3.3 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.1.4.1 c) do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.2.1.2 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.3.3 do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.1.4.1 c) do
BREF CER

sem teor de
O2 de
referência

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.2.1.2 do
BREF CER

15.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no
Quadro 12 do
Decreto-Lei 39
/2018, de 11
de junho
Valor limite de
emissão
definido com
base no
Quadro 12 do

Compostos
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Código
T000175

T000177

T000165

T000176

T000178

T000112

T000118

T000124

T000130

Código da
fonte
FF7

FF7

Poluente
Orgânicos
Voláteis Não
Metânicos
(COVNM)

Monóxido de
Carbono (CO)

FF8

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

FF8

Compostos
Orgânicos
Voláteis Não
Metânicos
(COVNM)

FF8

FF10

FF10

FF10

FF10

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

(
EJGHIGE

Monóxido de
Carbono (CO)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Dióxido de
Enxofre (SO2)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Compostos
inorgânicos
fluorados
(expressos em
F-)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
110

450

300

110

450

60

500

250

10

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica
mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorizaçã
o
Uma vez de 5
em 5 anos,
com início em
2023

Uma vez de 5
em 5 anos,
com início em
2023

1 vez de 5 em
5 anos, com
início em 2023

mg/Nm3

Uma vez de 5
em 5 anos,
com início em
2023

mg/Nm3

Uma vez de 5
em 5 anos,
com início em
2023

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

2x por ano

2x por ano

2x por ano

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência
15.0

Métodos de
medição

Condições
cumprimento
Decreto-Lei 39
/2018, de 11
de junho

15.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no
Quadro 12 do
Decreto-Lei 39
/2018, de 11
de junho

15.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no
Quadro 12 do
Decreto-Lei 39
/2018, de 11
de junho

15.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no
Quadro 12 do
Decreto-Lei 39
/2018, de 11
de junho

15.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no
Quadro 12 do
Decreto-Lei 39
/2018, de 11
de junho

18.0

Valor limite de
emissão (VLE)
definido com
base no n.º 6
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013 (REI),
de 30 de
agosto.

18.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.4.2 do
BREF CER

18.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.4.1 b) do
BREF CER

18.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA
estabelecidos
na MTD
5.1.4.2 do
BREF CER
Valor limite de
emissão
definido com
base no limite
superior da
gama de VEA

4+
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Código
T000136

T000142

T000170

Código da
fonte
FF10

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

(
EJGHIGE

Poluente
Compostos
inorgânicos
clorados
(expressos em
Cl-)

FF10

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos em
carbono total)

FF10

Monóxido de
Carbono (CO)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica
30

50

sem VLE

Unidade do
valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Frequência
de
monitorizaçã
o

mg/Nm3

2x por ano

mg/Nm3

mg/Nm3

Período de
referência

2x por ano

2x por ano

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

18.0

Condições
cumprimento
estabelecidos
na MTD
5.1.4.2 do
BREF CER

18.0

Valor limite de
emissão
definido com
base no n.º 3
do Artigo 30.º
do DL 127
/2013, de 30
de agosto, em
conjugação
com a MTD
5.2.1.2 do
BREF CER

18.0

Informação de
contexto
solicitada ao
abrigo do
BREF CER

)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXI£WJSRXIWHIIQMWW¦STSRXYEP

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000156

Adotar boas práticas e medidas de minimização das
emissões pontuais, durante o funcionamento normal e
nos arranques e paragem.

Período de vida da instalação

RAA

T000169

O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a
comunicação dos resultados das monitorizações devem
ser efetuados de acordo com a Portaria n.º 221/2018, de
01 /08. Até à operacionalização da plataforma eletrónica
única de comunicação de dados e ao abrigo do previsto
no art.º 41º do Decreto Lei n.º 39 /2018, deve ser
seguido o procedimento transitório publicado no portal
da APA.

Período de vida da instalação

RAA e Relatório de Autocontrolo

T000158

Registar o número de horas de funcionamento,
associado a cada fonte de emissão de poluentes para a
atmosfera

Período de vida da instalação

RAA

T000159

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores
de concentração medidos e os valores de concentração
corrigidos para o teor de oxigénio de referência
(procedendo a uma comparação com os VLE), os
caudais mássicos e a respetiva carga poluente
(expressa em ton/ano ou kg/ano), incluindo a
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados. Para cada parâmetro a monitorizar
abrangidos por BREF setorial: devem ser apresentados
os resultados de monitorização obtidos nos últimos 2
anos (“ano de referência” + “ano de referência - 1” +
"ano de referência -2"). Realizar uma análise crítica da
evolução dos resultados obtidos neste período.

Período de vida da instalação

RAA

T000160

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões
específicas, expressas em massa (ex. tonelada) por
unidade de produção (ex. tonelada de produto acabado),
incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos
os valores apresentados.

Período de vida da instalação

RAA

T000161

Nas fontes pontuais FF2, FF3, FF4, FF5, FF6 e FF10,
caso se verifiquem concentrações de compostos
orgânicos voláteis compreendidos entre 100 a 150 mg
/Nm3 (medidas tal e qual, i.e. sem correção do teor de
oxigénio), dependendo das características do efluente
gasoso, deverá ser equacionada a implementação de
MTD no sentido de aproximar as concentrações para a
gama de VEA à MTD 5.2.1.2 do BREF CER (5 a 20 mg
/Nm3), valor expresso em carbono total e relativo a um
teor de O2 de 18 %.

Período de vida da instalação

RAA

A periodicidade de monitorização estabelecida para as

4+
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Código
T000191

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

(
EJGHIGE

Medida/Condição a cumprir
fontes FF7 e FF8 fica dependente da apresentação de
comprovativo de número de horas de funcionamento
anual inferior a 500 horas, em média móvel estabelecida
ao longo de um período de cinco anos

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

RAA

T000189

As fontes pontuais FF11 e FF12 são consideradas
fontes de recurso para situações relacionadas com a
não emissão pela fonte pontual FF10, situação de
funcionamento normal da instalação, ficando sujeitas às
condições de monitorização estabelecidas para a fonte
FF10 no quadro EXP4.1.2, 'Monitorização das fontes de
emissão pontual', quando aplicável.

Período de vida da instalação

RAA

T000162

A frequência de monitorização estabelecida para
parâmetros abrangidos pelo BREF CER só pode ser
alterada por decisão da APA.

Período de vida da instalação

RAA

T000163

Após um histórico consolidado/consistente (em regime
de funcionamento normal), pode ser solicitada a revisão
do Plano de Monitorização das fontes de emissão
pontual, acompanhado da devida fundamentação
técnica.

Período de vida da instalação

RAA

)<4)QMWW¸IWHMJYWEW
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVTEVEEWIQMWW¸IWHMJYWEW

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000026

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas
emissões difusas, durante o funcionamento normal e
nos arranques e paragem.

Período de vida da instalação

RAA

T000027

As emissões resultantes do processo de aspiração e
limpeza de vagonas devem ser captadas e canalizadas
para o exterior através de chaminé com altura
adequada, de acordo com o fixado no artigo 26.º do
REAR, independentemente da existência do STEG.

6 meses

RAA

)<4)RIVKME
)<4'SQFYWX°ZIMWYXMPM^EHSWREMRWXEPEª¦SIWXEFIPIGMQIRXS

Código

Código

Tipo de energia
utilizada

T000152

Energia Eléctrica

T000153

Gás Natural

T000154

Biomassa

T000155

Gasóleo

Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual (t/ano)

N.º Alvará de tanque de
armazenamento

Valores Tep

4+
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(
EJGHIGE

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXIEIRIVKME

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000028

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas
de energia utilizada (nas unidades de referência e em
TEP) evidenciando, quando possível, os equipamentos
/etapas de processo onde é utilizada (incluindo
geradores de emergência se aplicável).

Período de vida da instalação

RAA

T000029

Registar o consumo específico de energia (quantidade
de energia consumida/quantidade de produto acabado).

Período de vida da instalação

RAA

)<46,
)<4'ETXEª¦S
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXI£WGETXEª¸IWHI¤KYE

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000030

Origem - rede pública: registar o consumo mensal/anual
de água, discriminando por utilizações, se aplicável
(processo industrial, lavagens e consumo doméstico)

Período de vida da instalação

RAA

T000031

Origem - captação: registar o consumo mensal/anual de
água por captação, discriminando por utilizações, se
aplicável (processo industrial, lavagens, rega)

Período de vida da instalação

RAA

T000032

Registar o consumo específico de água utilizada no
processo industrial por produto acabado (expresso em
m3 de água consumida/ton de produto acabado),
explicitando a forma de determinação dos valores
apresentados.

Período de vida da instalação

RAA

T000033

Dar cumprimento às condições gerais e específicas
previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captações de Água Subterrânea em anexo a
este TUA

Período de vida da instalação

RAA

)<46INIMª¦SHI¤KYEWVIWMHYEMW
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXI£VINIMª¦SHI¤KYEWVIWMHYEMW

Código
T000035

Medida/Condição a cumprir
Registar o volume de lamas removidas do separador de
hidrocarbonetos, aquando dos procedimentos de
limpeza/manutenção

Prazo de implementação
Período de vida da instalação

Demonstração do cumprimento
RAA

4+
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(
EJGHIGE

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

)<46,VINIMª¦SIQGSPIXSV
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXI£VINIMª¦SHI¤KYEWVIWMHYEMWIQGSPIXSV

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000036

Sempre que se verificarem alterações nas condições de
descarga impostas à instalação pela entidade gestora do
sistema de recolha e tratamento das águas residuais,
deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no
RAA respetivo

Período de vida da instalação

RAA

T000037

O operador deverá dar cumprimento às condições
impostas no regulamento da Entidade Gestora, bem
como à licença/autorização de descarga

Período de vida da instalação

RAA

)<46IW°HYSW
)<46IW°HYSWKIVEHSWREEXMZMHEHI
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXIESWVIW°HYSWKIVEHSWREEXMZMHEHI

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000038

Garantir a existência de parques/zonas para o
armazenamento temporário de resíduos em número
suficiente face à produção de resíduos na instalação,
não podendo em situação alguma existir resíduos não
acondicionados

Período de vida da instalação

RAA

T000039

Assegurar que nos locais de armazenamento se
verifique a disposição dos mesmos por tipologia de
resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de vida da instalação

RAA

T000040

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na
instalação (espaços interiores e exteriores) deve ser
recolhido, identificado, separado, acondicionado e
encaminhado para destino final adequado à sua
tipologia

Período de vida da instalação

RAA

T000041

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras

Período de vida da instalação

RAA

T000042

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados
no processo produtivo evidenciando a etapa onde são
produzidos

Período de vida da instalação

RAA

T000043

Efetuar o registo da produção específica de resíduos do
processo produtivo (quantidade de resíduos gerados
/quantidade de produto acabado)

Período de vida da instalação

RAA

T000044

A incorporação direta no processo de peças defeituosas
ou rejeições provenientes de linhas de fabrico interno,
como é o caso do caco cru, verde e seco, partículas e
poeiras é considerada uma reutilização de material e
não um resíduo, não necessitando de autorização e de
ser comunicada no MIRR.

Período de vida da instalação

RAA

A valorização interna de resíduos não perigosos
produzidos localmente pela incorporação no processo
produtivo, caso das cinzas volantes da combustão no
forno é considerada uma OGR R5, isenta de

4+
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Código
T000171

T000172

(
EJGHIGE

Medida/Condição a cumprir
licenciamento ao abrigo da alínea e) do n.º 4 do Artigo
23.º do RGGR, devendo ser comunicadas no MIRR as
quantidades valorizadas.
A pavimentação e regularização de caminhos com caco
cerâmico ou material refratário no interior da instalação
ou em local análogo pertença do operador constitui uma
OGR R10, isenta de licenciamento ao abrigo da alínea
e) do n.º 4 do Artigo 23.º do RGGR, devendo ser
comunicadas no MIRR as quantidades valorizadas.

4EVEVIEPM^EVEZEPMHEª¦SHSHSGYQIRXSIGSQTVSZEVUYIS
HSGYQIRXSETVIWIRXEHSGSVVIWTSRHIES89%EGIHEE
LXXTWWMPMEQFETEQFMIRXITXIRSPMRO:EPMHEV8°XYPS
RMGS%QFMIRXEPMRHMUYISG¶HMKSHSHSGYQIRXSIHI
ZIVMJMGEª¦SETVIWIRXEHSW

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

RAA

Período de vida da instalação

RAA

)<46YMHS
)<41IHMHEW'SRHMª¸IWEGYQTVMVVIPEXMZEQIRXIESVY°HS

Código

Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000045

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o
respetivo relatório de ensaio se: tiverem sido registadas
reclamações relativas a ruído; ocorrerem alterações na
instalação que possam ter interferência direta com os
níveis sonoros anteriormente existentes; o aumento de
equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o
aumento do número de horas de funcionamento de
equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça
prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es)
sensível(eis).

Período de vida da instalação

RAA

T000046

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário
proceder à implementação de medidas de minimização,
deverá(ão) posteriormente ser efetuada(s) nova(s)
caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o
cumprimento dos critérios de incomodidade e de
exposição máxima.

1 ano após a realização da avaliação de ruído anterior

RAA
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Tipo de desativação
Total ou parcial
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Medida/Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000048

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou
parcial da instalação para aprovação.

Aquando da previsão de cessação definitiva total ou
parcial da instalação (com 6 meses de antecedência).

T000049

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do
plano de desativação total ou parcial da instalação para
aprovação

Aquando da conclusão da desativação de acordo com o
plano Aquando da conclusão da desativação de acordo
com o plano previamente aprovado

3&6-+%)7()'3192-'%3
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Código

Tipo de informação
/Parâmetros

Formato de reporte

Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

Entidade

T000050

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Comunicação no prazo máximo
de 48 horas após a ocorrência;
Relatório num prazo de 15 dias
após a ocorrência

T000051

Situações de incumprimento de
condições do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Comunicação no prazo máximo
de 48 horas após a ocorrência;
Relatório num prazo de 15 dias
após a ocorrência

EC, APA

T000052

Relatório Ambiental Anual
(RAA)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 30 de junho de cada ano

APA

T000053

Relatório de Base

Formato digital até 10 MB ou
através de plataforma online de
transferência de ficheiros para
o email ippc@apambiente.p

De acordo com o parecer da
APA a emitir quanto ao
Relatório de Avaliação de
Necessidade de Relatório de
Base

APA

T000054

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

Anualmente, em data a definir

APA

T000055

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR)

SILiAmb

31 de março do ano seguinte
àquele a que se reportam os
dados

APA

T000056

Emissões Ar

SILiAmb Emissões Ar /
Formato de Envio Autocontrolo
Emissões (O conteúdo dos
relatórios de autocontrolo e a
comunicação dos resultados
das monitorizações devem ser
efetuados de acordo com a
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização da
plataforma eletrónica única de
comunicação de dados e ao
abrigo do previsto no art.º 41º
do DL n.º 39/2018, deve ser
seguido o procedimento
transitório publicado no portal
da APA)"

45 dias a contar da data de
realização dos ensaios

CCDRC

T000057

Plano de Desativação total ou
parcial

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Aquando da previsão de
cessação definitiva total ou
parcial das atividades - com 6
meses de antecedência

APA

Relatório Final de Conclusão
do Plano de Desativação total

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre

Aquando da conclusão da
desativação de acordo com o

EC, APA
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Formato de reporte
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Periodicidade de
comunicação

Data de reporte

Entidade

T000058

ou parcial

eficiente

plano previamente aprovado

APA

T000192

Relatório de Emissões Anual
(REA) com respetivo Relatório
de Verificação (RV)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 31 de março do ano
seguinte àquele a que se
reportam os dados

APA

T000193

Relatório de Níveis de
Atividade com respetivo
Relatório de Verificação (RV)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 31 de março do ano
seguinte àquele a que se
reportam os dados

APA

T000194

Relatório de Melhoria (quando
aplicável)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 30 de junho do ano
seguinte àquele que se
reportam os dados

APA

T000195

Devolver licenças de emissão

Através de conta RPLE

Até 30 de abril do ano seguinte
àquele que se reportam os
dados

APA

T000196

Comunicar alterações nãosignificativas ao TEGEE

Formulário TEGEE (Excel) para
o e-mail cele@apambiente.pt

Em Junho e/ou Dezembro,
consoante a alteração ocorra
no primeiro e/ou segundo
semestre do próprio ano

APA

T000197

Comunicar atempadamente à
entidade competente pelo
respetivo processo de
licenciamento da atividade
quaisquer alterações que
possam exigir a atualização do
TEGEE (alterações
significativas nos termos do
artigo 15.º do Regulamento de
Execução (UE) 2018/2066 da
Comissão, de 19 de dezembro
de 2018, alterado e retificado
pelo Regulamento de Execução
(UE) 2020/2085 da Comissão,
de 14 de dezembro, e
transmissão, a qualquer título,
da exploração ou da
propriedade da instalação).

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

EC, APA

T000198

Abrir e/ou manter atualizada a
conta no Registo Português de
Licenças de Emissão integrado
no Registo da União (Artigo 14º
do Regulamento Delegado
(UE) 2019/1122 da Comissão
de 12 de março de 2019)

Formato digital através da
Plataforma do Registo da União

Sempre que assim se imponha

EC, APA

%2)<3789%

%RI\%RI\SW

Código

Ficheiro

Descrição

T000200

QUINTAS _ Sistematizacao MTDs._CER.pdf

Sistemat_BREF CER

T000201

Capt Agua_turh1.pdf

Capt água 1

T000202

Capt Agua_turh2.pdf

Capt água 2
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Ficheiro
TEGEE_124_05_IV.pdf

Descrição
TEGEE 124.05 IV
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Implementar e aderir a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que incorpore, conforme aplicável às circunstâncias de cada caso, os seguintes elementos (ver Seção 4.7):

Sim

A empresa atualmente possui ferramentas de gestão ambiental, em conformidade com os requisitos a que está sujeito,
com vista ao acompanhamento do desempenho ambiental da instalação. Não se encontra prevista a curto/médio prazo,
a certificação do SGA.

definição de uma política ambiental para a instalação pela gestão de topo (o empenho da gestão de topo é visto como uma condição prévia para a aplicação com sucesso de outros elementos dos
SGA);

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

planeamento e definição dos procedimentos necessários;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

implementação dos procedimentos, prestando particular atenção a:

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Estrutura e responsabilidade;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Formação, sensibilização e competência;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Comunicação;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Envolvimento dos colaboradores;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Documentação;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Controlo eficiente do processo;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Programa de manutenção;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Preparação e resposta a emergências;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental.

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

monitorização e medição (ver também o Documento de Referência sobre Monitorização de Emissões);

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Ações corretivas e preventivas;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Manter registos;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Auditoria interna independente (quando exequível) a fim de determinar se o SGA está em conformidade com as disposições planeadas para a gestão ambiental e se foram adequadamente
implementadas e mantidas.

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

o sistema de gestão e o processo de auditoria estarem analisados e validados por um organismo de certificação acreditado ou um verificador externo ao SGA;

Não

Condição facultativa, cuja implementação não se encontra prevista

preparação e publicação regular (e possivelmente validação externa) de uma declaração ambiental que descreva todos os aspetos ambientais significativos da instalação, permitindo a comparação anual
face aos objetivos e metas ambientais, bem como com valores de referências do setor (benchmark), conforme apropriado;

Não

Condição facultativa, cuja implementação não se encontra prevista

implementação e adesão a um sistema voluntário internacional como o EMAS e EN ISO 14001: 2004. Este passo voluntário pode dar maior credibilidade ao SGA. Em particular, o EMAS, que incorpora
todos os elementos acima mensionados, dá valor maior credibilidade. Contudo, sistemas não normalizados podem, em princípio, ser igualmente eficazes desde que sejam apropriadamente planeados e
implementados.

Não

Condição facultativa, cuja implementação não se encontra prevista

o impacte ambiental na fase de planeamento de uma nova fábrica;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Sim

O SGA implementado incorpora este elemento

quando exequível, a aplicação regular de benchmarking setorial, incluindo eficiência energética e atividades de conservação de energia, escolha de materiais para o processo, emissões atmosféricas,
descargas para água, consumo de água e geração de resíduos.

Sim

Análise da evolução dos consumos energéticos da própria instalação.
Não estão publicados benchmaks de consumos energéticos de aplicação setorial, pelo que não é possível tal análise.
Relativamente aos restantes temas, é efetuada a análise face aos valores estabelecidos no BREF CER, que se
encontram aplicados na LA.

Sim

Técnica já implementada, uma vez que a empresa já procede a vários anos ao controlo automático da combustão dos
secadores e do fornos.

Verificar o desempenho e implementar ações correctivas, prestando particular atenção a:

Revisão pela gestão de topo.
Três outros elementos, que podem complementar as fases acima descritas, são consideradas medidas de apoio (facultativas). Contudo, a sua ausência normalmente não é inconsistente
com as MTD. Estes três passos adicionais são:

No caso específico da indústria cerâmica, é também importante considerar os seguintes elementos potenciais dos SGA:

#$%
"

&
Reduzir o consumo de energia pela aplicação da combinação das seguintes técnicas:
Melhor concepção dos fornos e secadores. Neste contexto, ver Seção 4.1.1 onde são apresentadas várias medidas que podem ser aplicadas a sistemas de fornos/secadores individualmente ou em
combinação, designadamente:
controlo automático dos circuitos de secagem

!
$

%&%

'

()

' (

)'( *+(,

'-. (, /

"#
0

+

(12(3 4567448 0 # ',2(3 49 :4 74:8

*
!

controlo automático da humidade e da temperatura no interior do secador

Sim

Técnica já implementada, uma vez que a empresa já procede a vários anos ao controlo automático da combustão dos
secadores e do fornos.

instalação de ventiladores de impulsão distribuídos em zonas dos secadores com contributos térmicos independentes (ajustáveis por zonas) para obter a temperatura necessária

Sim

Técnica já implementada, uma vez que a empresa já possui ventiladores (recirculadores de ar) instalados no secador.
Para uma distribuição uniforme do calor no interior do secador túnel, encontram-se instalados ao longo das linhas do
secador diversos ventiladores (recirculadores de ar), insufladores de ar com variadores de velocidade e exaustores
também com variadores de velocidade e com sistema de controlo automático.

uma melhor selagem dos fornos, p. ex., a cobertura metálica e a utilização de areia ou água como vedantes em fornos de túnel e em fornos intermitentes, resulta numa redução das perdas de calor

Sim

Técnica já implementada, uma vez que a empresa possui isolamento térmico nos fornos, na secagem, como também,
nas condutas do sistema de recuperação do calor.

um melhor isolamento térmico dos fornos, p. ex. através da utilização de revestimentos isolantes refratários ou de fibras cerâmicas (lã mineral), resulta numa redução das perdas de calor

Sim

Técnica já implementada, uma vez que a empresa possui isolamento térmico no forno, na secagem, como também, nas
condutas do sistema de recuperação do calor.

melhores revestimentos refratários dos fornos e dos vagões do forno reduzem o período de arrefecimento e, em resultado disso, as perdas de calor associadas (perdas de saída)

Sim

a utilização de queimadores de alta velocidade melhora a eficiência da combustão e da transferência de calor
a substituição de fornos antigos por fornos de túnel novos, maiores em tamanho e em largura, ou com a mês mesma capacidade ou - se o processo o permitir - fornos de cozedura rápida (por exemplo,
fornos de rolos), pode resultar na redução dos consumos específicos de energia
o controlo interativo informatizado dos regimes de cozedura dos fornos resulta numa redução do consumo de energia e também numa diminuição das emissões dos poluentes atmosféricos
uma menor utilização dos auxiliares de cozedura e/ou a utilização de auxiliares de cozedura feitos de SiC/superligas provoca um menos consumo de energia para aquecer o sistema de cozedura.
Também podem ser aplicados auxilaires de cozedura efetuados com SiC aos fornso de rolos com tecnologia de cozedura rápida

a otimização da passagem entre o secador e o forno, juntamente com a utilização da zona de pré-aquecimento do forno para terminar o processo de secagem - se o processo de fabrico o permitir - evita
o arrefecimento desnecessário do materila seco antes do processo de cozedura

a redução da quantidade de ar circulante no caso do forno rotativo de fabrico de agregados de argila expandida pode resumir o consumo de energia

Sim
Não aplicável

Sim

Não aplicável

Sim

Não aplicável

Técnica já implementada, uma vez que todos os revestimentos dos fornos e dos vagões são com material refratário em
bom estado de conservação.
Técnica já implementada, a empresa possui instalado nos fornos grupos de queimadores de alta velocidade para a
combustão do gás natural.
Técnica não aplicável à empresa. Os fornos túnel instalados na empresa, encontram-se em bom estado de
conservação, pelo que não existe necessidade de substituir os atuais fornos.
Técnica já implementada, uma vez que a empresa já procede a vários anos ao controlo informatizado do processo de
cozedura e de secagem.
Técnica não aplicável à empresa.
Técnica já implementada, o material seco é automaticamente descarregado e, posteriormente, carregado de forma
automática sobre vagonas, de modo a ser encaminhado para a zona de pré-aquecimento dos fornos, onde tem lugar a
transferência de calor entre o material proveniente da secagem os gases da cogeração e os gases quentes,
procedentes da zona de cozedura, evitando assim, o arrefecimento do material seco.
A instalação não produz este tipo de produto (argila expandida)

Recuperação do calor em excesso nos fornos, especialmente das zonas de arrefecimento (ver Seção 4.1.2). Em particular, o calor residual da zona de arrefecimento dos fornos sob a forma de ar quente
pode ser usado no aquecimento de secadores

Sim

Técnica já implementada, uma vez que, a empresa já procede há longos anos, à recuperação de excesso de calor dos
fornos (utilização de ar quente da zona de arrefecimento dos fornos) para o processo de secagem. Também possui
isolamento térmico adequado quer nos fornos, na secagem, como também, nas condutas do sistema de recuperação do
calor, de forma a alcançar poupanças energéticas significativas.

Substituição de combustível utilizados no processo de cozedura (substituição de fuelóleo pesado e combustíveis sólidos por combustíveis de baixas emissões). Neste contexto ver Seção 4.1.4,
considerando a alteração do processo de aquecimento dos fornos para combustíveis gasosos ou fuelóleo leve EL (baixo teor de enxofre)

Sim

Técnica já implementada, desde julho de 2020 a empresa utiliza como combustíveis nos fornos o gás natural e a
biomassa (tendo abandonado a utilização de coque de petróleo)

modificação dos corpos cerâmicos. Neste contexto ver ver Secção 4.1.5, onde são apresentadas várias possibilidades e aplicabilidades para a modificação dos corpos/materiais cerâmicos,
designadamente:

#

alteração na composição dos corpos cerâmicos de forma a reduzir a o tempo necessário para a secagem e a cozedura, estimulando a utilização de fornos de cozedura rápida com menor capacidade

A avaliar

A empresa participou no projeto cBloco que pretende desenvolver novas práticas na construção de alvenarias em que o
conforto, a economia de energia e a facilidade de construção sejam atingidos com a utilização de elementos cerâmicos
inovadores. O tijolo a desenvolver possui características térmicas e acústicas mais favoráveis.

a utilização de aditivos formadores de poros para a reduzir a condutividade térmica dos blocos de argila e para diminuir a quantidade de energia necessária para a cozedura

A avaliar

A empresa participou no projeto cBloco que pretende desenvolver novas práticas na construção de alvenarias em que o
conforto, a economia de energia e a facilidade de construção sejam atingidos com a utilização de elementos cerâmicos
inovadores. O tijolo a desenvolver possui características térmicas e acústicas mais favoráveis.

redesenho dos produtos cerâmicos de forma a reduzir a massa

Sim

redução da quantidade de água no processo de mistura

Sim

Aspeto tido em consideração na conceção de novos produtos, salvaguardando sempre as características técnicas de
desempenho do produto final.
Controlo da humidade em várias etapas do processo, sendo que um dos objetivos é minimizar os consumo energético
do processo de secagem.

redução da temperatura de cozedura e do tempo de residência pela utilização de mistura de auxiliares de sinterização e de agentes de formação de vidro, caso possível

"

Reduzir o consumo de energia primária através da aplicação de co-geração/produção combinada de calor e eletricidade (ver Seção 4.1.3), com base na procura útil de calor dentro de
esquemas de regulação de calor que sejam economicamente viáveis.

Sim

Técnica já implementada. A empresa atualmente já possui dois grupos de cogeração, alimentados a gás natural. Em
que os gases de exaustão dos dois grupos da cogeração, são encaminhados na integra para o processo de secagem.
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Reduzir as emissões difusas de poeiras através do uso de uma combinação das seguintes técnicas:
Medidas para operações com elevadas emissões de poeiras (pulverulentas). Neste contexto ver Seção 4.2.1, onde são apresentadas várias medidas diferentes, que podem ser aplicadas
individualmente ou em combinação, designadamente:
confinamento das operações que produzem poeiras, tais como moagem, peneiração e mistura;

Sim

utilização de misturadores cobertos e com sistema de aspiração ou de moinhos de mandíbulas

Não aplicável

filtração do ar deslocado enquanto se carregam os misturadores ou o equipamento de doseamento

Não aplicável

silos de armazenamento com capacidade adequada, indicadores de nível com interruptores e com filtros para lidar com o ar deslocado saturado de poeiras durante as operações de enchimento

Não aplicável

Técnica já implementada, o armazenamento e conformação de matérias-primas é efetuado em pavilhão coberto e
fechado, após a fase de pré-preparação.
A biomassa é também armazenada em pavilhão fechado.
Técnica não aplicável à empresa. A empresa no seu processo produtivo, não utiliza misturadores nem moinhos, mas
sim laminadores.

Técnica não aplicável à empresa.
Nesta fase do processo produtivo é adicionada água à matéria-prima argilosa, neste sentido, consideramos que nesta
etapa processual não existem operações pulverulentas significativas que justifiquem a instalação de um sistema de
filtração de ar.
Contudo existe um filtro de mangas com exaustão para o interior da unidade fabril, associado à aspiração de vagonas.

Técnica não aplicável à empresa.

telas de transporte rolante cobertas para matérias-primas potencialmente pulverulentas

Sim

Técnica já implementada, os tapetes rolantes de transporte de matéria-prima, possuem proteção lateral, por forma a
evitar a queda da matéria-prima e respetivas poeiras.

preferência por um processo de circulação nos sistemas transportadores pneumáticos

Sim

Técnica já implementada, quanto ao sistema de transporte pneumático do combustível biomassa metre o depósito
secundário e a distribuição nos queimadores do forno. O transporte entre o depósito principal e o secundário é efetuado
através de sistema do tipo Redler.

manuseamento do material em sistemas fechados mantidos sob pressão negativa e eliminação das poeiras do ar da sucção

Não aplicável

Técnica não aplicável à empresa.

Sim

Técnica já implementada, a empresa possui manutenção preventiva, de forma a evitar qualquer tipo de fuga e pontos de
derrame.

reduzir a emissão de poeiras, sobretudo de poeiras difusas, em locais de armazenamento a granel a céu aberto de matérias-primas minerais envolvendo-os com anteparos , paredes ou com uma
vedação formada por sebes vivas (barreiras artificiais ou naturais para proteger os montes a céu aberto do vento)

Sim

Técnica já implementada, o armazenamento de matérias-primas é efetuado nas tulhas em pavilhão coberto e fechado,
após a fase de pré-preparação.

Controlo da altura da descarga à altura variável da pilha, se for possível automaticamente, ou redução da velocidade de descarga nas zonas de armazenamento;

Sim

Técnica já implementada, aquando da descarga das matérias-primas as alturas de descarga são sempre
correspondentes à altura do monte de argila que já se encontra armazenado, de forma a evitar a formação de poeiras.
Também as velocidades que os camiões praticam nesta zona de armazenamento, são bastantes reduzidas e toda a
pavimentação é mantida em condições de higiene, por forma evitar a formação de poeiras.

manter os locais húmidos, em particular nas zonas secas, utilizando aspersores (no caso de a fonte de poeira ser localizada, pode instalar-se um sistema de aspersão) e limpos com camiões de
limpeza

Sim

Técnica já implementada, a empresa procede à humidificação das matérias-primas a montante e a jusante das
máquinas de preparação de pasta (armazenamento, misturador/amassador).

Utilização de sistemas de aspiração (fixos ou móveis) para evitar a formação de poeiras difusas durante as operações de remoção.

Sim

Técnica já implementada, a empresa procede à limpeza de toda a instalação através de um sistema de aspiração
móvel.

redução das fugas de ar e dos pontos de derrame, demolição da instalação
Medidas para áreas de armazenamento. Neste contexto ver Seção 4.2.2, onde são apresentadas várias medidas diferentes, as quais podem ser aplicadas individualmente ou em combinação,
nomeadamente:

#$.%
Reduzir as emissões pontuais de poeiras resultantes de operações com elevadas emissões de poeiras para 1-10 mg/m/, médias de meia hora, através da aplicação de filtros de mangas.
Este intervalo pode ser maior, dependendo das condições concretas de funcionamento. Algumas das técnicas direcionadas exclusivamente para a remoção de poeiras consistem da
utilização de:
separadores centrífugos

filtros de mangas

Não aplicável
Sim

filtros laminares sinterizados

Não aplicável

separadores por via húmida de partículas

Não aplicável

Técnica já implementada.
A empresa possui um sistema de aspiração de vagonas. Emissão difusa.
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Não aplicável

precipitadores eletroestáticos

#$..

&

Manter as emissões de poeiras entre 1-20 mg/m³ (valor médio diário), através da limpeza dos secador, evitando a acumulação de resíduos de poeiras no secador e ainda adoptando
procedimentos de manutenção adequados (ver Seção 4.2)

#$.1

2

Sim

Técnica já implementada, a empresa mantem o controlo automático da combustão dos secadores e a otimização da
combustão, assim como, a adequada manutenção e limpeza dos secadores. De acordo com o histórico dos resultados
das emissões gasosas nas chaminés dos secadores, o parâmetro partículas apresenta maioritariamente valores
inferiores ao limite de quantificação.
As operações de manutenção e limpeza no secador, dizem respeito essencialmente à limpeza do chão e paredes do
secador, assim como, algumas reparações de tijolos refratários danificados. Refira-se que estas intervenções são
efetuadas, durante os períodos de paragem de laboração, verificadas ao longo de todo o ano.

0

Reduzir as emissões (partículas) de efluentes gasosos no processo de cozedura nos fornos até 1-20 mg/mm³, como valor médio diário, através do uso de uma combinação das seguintes
técnicas/métodos primários:

#$1
#$1$

"

utilização de combustíveis com baixo nível de cinzas (p.e. gásnatural, GNL, GPL e fuelóleo extra leve);

Sim

Técnica parcialmente implementada:
- a empresa utiliza gás natural e biomassa como fonte de combustível no forno. Em junho de 2020 a empresa
abandonou a utilização do coque de petróleo. Com a utilização de biomassa como combustível poderá ser difícil
assegurar a manutenção sistemática das emissões de partículas abaixo de 20 mg/Nm3, pelo que se solicita que seja
estabelecido um VLE de 50 mg/Nm3.
- Reparação e limpeza das vagonas para impedir a percolação de partículas.

minimização da formação de poeiras causadas nas operações de carga do material a cozer no forno.

Sim

Técnica já implementada, todas as operações de carga e descarga são realizadas automaticamente, o que evita a
formação de poeiras.
Periodicamente realiza a manutenções e limpeza das vagonas para impedir a percolação de partículas.

Através do uso de sistemas de tratamento (depuração) a seco de efluentes gasosos com um filtro, consideram-se níveis de emissão de efluentes gasosos menores do que 20 mg/m³

Não aplicável

Através da aplicação de colunas de adsorção em série, consideram-se níveis de emissão de poeiras inferior a 50 mg/mm³ nos efluentes gasosos tratados (gases à saida)

Não aplicável

Técnica parcialmente implementada:
- a empresa utiliza gás natural e biomassa como fonte de combustível no forno. Em junho de 2020 a empresa
abandonou a utilização do coque de petróleo. Com a utilização de biomassa como combustível poderá ser difícil
assegurar a manutenção sistemática das emissões de partículas abaixo de 20 mg/Nm3, pelo que se solicita que seja
estabelecido um VLE de 50 mg/Nm3.
- Reparação e limpeza das vagonas para impedir a percolação de partículas.

+
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Reduzir as emissões de compostos gasosos (ou seja, HF, HCl, SOx, COV, metais pesados) de efluentes gasosos resultantes da cozedura nos fornos através da aplicação de uma ou de
uma combinação das seguintes medidas/técnicas primárias:
Redução da entrada de precursores dos poluentes:
Óxidos de Enxofre (SOx): utilização de matérias-primas, de combustíveis (gás natural ou GPL) e aditivos (p. ex. areia) com baixos teores de enxofre
Óxidos de Azoto (NOx): minimização dos compostos de azoto nas matérias-primas e aditivos;

Sim

Técnica já implementada, a empresa procura utilizar matérias-primas com baixos teores de enxofre, se disponível e
praticável, bem como matérias-primas e combustíveis com teores de percursores de poluentes o mais reduzido possível
(Gás natural e biomassa).

Não aplicável

Compostos Inorgânicos Clorados: utilização de matéria-prima e de aditivos com baixo teor de cloro;

Sim

Seleção de argilas com baixo teor de cloro quando disponível e praticável.

Compostos Inorgânicos Fluorados: utilização de matéria-prima e de aditivos com baixo teor de flúor;

Sim

Seleção de argilas com baixo teor de flúor quando disponível e praticável.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV): minimização de compostos orgânicos nas matérias-primas, aditivos e ligantes

Não aplicável

Metais Pesados: utilização de matéria-prima e de combustível com baixo teor destes elementos e minimização da utilização nos processos de engobagem e/ou vidragem.

Não aplicável

Otimização da curva da cozedura, através de:
Redução da velocidade de aquecimento no intervalo mais baixo de temperatura (até 400ºC);

Sim

Aumento da velocidade de aquecimento no intervalo entre os 400ºC e a temperatura de cozedura;

Sim

Redução da temperatura de cozedura;

Sim

Ciclos de cozedura mais rápidos;

Sim

Controlo do teor de oxigénio no processo de cozedura,

Sim

Técnica já implementada, a empresa possui um controlo automático do forno, de forma a adquirir uma otimização da
curva de aquecimento/controlo do processo em função da qualidade do produto final e do consumo de energia.
Técnica já implementada, a empresa possui um controlo automático do forno, de forma a adquirir uma otimização da
curva de aquecimento/controlo do processo em função da qualidade do produto final e do consumo de energia.
Técnica já implementada, a empresa possui um controlo automático do forno, de forma a adquirir uma otimização da
curva de aquecimento/controlo do processo em função da qualidade do produto final e do consumo de energia.
Técnica já implementada, a empresa possui um controlo automático do forno, de forma a adquirir uma otimização da
curva de aquecimento/controlo do processo em função da qualidade do produto final e do consumo de energia.
Técnica já implementada, a empresa possui um controlo automático do forno, de forma a adquirir uma otimização da
curva de aquecimento/controlo do processo em função da qualidade do produto final e do consumo de energia.
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Manter as emissões de NO4 resultantes dos efluentes gasosos dos processos de cozedura nos fornos abaixo de 250 mg/m³ como valor médio diário em referência a NO4, para temperaturas
de fornos abaixo dos 1300 ºC, ou abaixo dos 500mg/m³, como valor médio diário em referência a NO , para temperaturas de fornos iguais ou superiores a 1300 ºC, através da aplicação de
uma combinação de medidas/técnicas primárias, excepto para agregados de argila expandida.

Sim

As emissões de NOx, verificadas na exaustão dos fornos da empresa, têm revelado concentrações do poluente abaixo
do VLE, estipulado na LA, ou seja, inferiores a 250 mg/m3. A empresa não sente necessidade de implementar qualquer
tipo de medida primária adicional.
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Manter as emissões de NOx resultantes de efluentes gasosos (off-gases) de motores de co-geração abaixo dos 500 mg/m³, como valor médio diário expresso em NO através da aplicação
de medidas de optimização do processo.
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Sim

Técnica já implementada, os gases de exaustão dos dois grupos da cogeração, são encaminhados na totalidade para o
processo de secagem. Neste sentido os gases de exaustão dos dois grupos de cogeração são monitorizados, nas
medições efetuadas às chaminés do secador, em que têm revelado concentrações do poluente NO

*

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos dos efluentes gasosos, resultantes do processo de cozedura nos fornos, através da aplicação de uma das seguintes
medidas/técnicas:
Colunas de adsorção em série (tipo cascata);

Não

Depuração a seco de efluentes gasosos com um filtro (filtro de mangas ou precipitador electrostático).

Não

As monitorizações efetuadas têm demonstrado o cumprimento do VLE estabelecidos na LA n.º 289/1.0/2017, para os
parâmetros partículas (60 mg/Nm3) e para o parâmetro SO2 (750 mg/Nm3), considerando-se que será possível
continuar a garantir o cumprimento dos respetivos valores limites de emissão associados principalmente a estes dois
parâmetros.
As monitorizações efetuadas têm demonstrado o cumprimento do VLE estabelecidos na LA n.º 289/1.0/2017, para os
parâmetros partículas (60 mg/Nm3) e para o parâmetro SO2 (750 mg/Nm3), considerando-se que será possível
continuar a garantir o cumprimento dos respetivos valores limites de emissão associados principalmente a estes dois
parâmetros.

Através do uso de uma combinação de medidas/técnicas primárias da Seção 5.1.4.1 e/ou das medidas/técnicas secundárias indicadas nesta seção, os níveis de emissão de compostos
inorgânicos gasosos resultantes do processo de cozedura nos fornos são alcançados os níveis VEA associados às MTD, respetivamente de:

1-10 mg/m³ para Fluoreto na forma de HF

Sim

O VLE estabelecido (LA 289/1.0/2017) para as emissões de compostos inorgânicos fluorados, expressos em F- na
fonte fixa correspondente aos fornos (FF10), é de 10 mg/Nm3 (18% O2), e as monitorizações efetuadas revelam o seu
cumprimento.

1-30 mg/m³ para Cloro na forma de HCL

Sim

O VLE estabelecido (LA 289/1.0/2017) para as emissões de compostos inorgânicos clorados, expressos em Cl- na fonte
fixa correspondente aos fornos (FF10), é de 30 mg/Nm3 (18% O2), e as monitorizações efetuadas revelam o seu
cumprimento.

<500 mg/m³ para SOx na forma de SO , teor de enxofre das matérias-primas <0,25%

Não

O VLE estabelecido (LA 289/1.0/2017) para as emissões de SO2 na fonte fixa correspondente aos fornos (FF10), é de
750 mg/Nm3 (18% O2), e as monitorizações efetuadas revelam o seu cumprimento.

500 - 2000 mg/m³ para SOx na forma de SO , teor de enxofre das matérias-primas >0,25%
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Não aplicável

"

Reduzir o consumo de água através da aplicação das diferentes medidas de optimização do processo. As medidas para otimização do processo, aplicadas individualmente ou em
combinação, podem ser:

intervir nos circuitos da água, instalando válvulas automáticas para evitar fugas quando a água já não é necessária

Sim

Técnica já implementada, a empresa já possui válvulas automáticas (fieira) para o controlo de humidade na pasta
cerâmica. Manutenção da situação atual de utilização de água estritamente necessária ao processo de fabrico.

instalação de um sistema de alta pressão na fábrica para efeitos de limpeza (ou equipamento de lavegem de alta pressão)

Sim

Técnica já implementada, aquando da realização de limpezas na fábrica, estas são efetuadas com uma máquina de
lavagem de alta pressão.

passagem de dos sistemas de tratamento a húmido dos efluentes gasosos (off-gases) para sistemas alternativos sem consumo de água

Não aplicável

Técnica não aplicável à empresa. Não existem sistemas de tratamento quer húmido quer seco para os efluentes
gasosos.

instalação de sistema in situ de recolha dos resíduos de vidragem

Não aplicável

Técnica não aplicável à empresa. Não existe processo de vidragem.

instalção de sistemas de transporte de barbotinas por condutas

Não aplicável

Técnica não aplicável à empresa. Não existe barbotina no processo de fabrico do tijolo.

separar a recolha das águas residuais de processo de diferentes fases do processo

Não aplicável

Técnica não aplicável à empresa. Não existem águas residuais provenientes do processo produtivo.

reutilização das águas residuais de processo na mesma etapa de processo, em particular a reutilização repetida da água de lavagem depois de efetuado o tratamento adequado

Não aplicável

Técnica não aplicável à empresa. Não existem águas residuais provenientes do processo produtivo.

Prever o tratamento através da aplicação de sistemas de tratamento das águas residuais de processo, individualmente ou de forma combinada, de modo a garantir que a água é
adequadamente tratada para ser reutilizada no processo de fabrico ou para ser descarregada, seja directamente para a água, ou indiretamente, num sistema municipal de tratamento de
águas residuais, seguintes:

Homogeneização

Sim

Não existe a produção de efluentes líquidos provenientes do processo produtivo.
Os únicos efluentes de cariz industrial, produzidos na empresa referem-se às eventuais águas pluviais provenientes da
bomba de abastecimento de gasóleo, em que são encaminhadas para tratamento num separador de hidrocarbonetos,
para posterior envio das águas tratadas no sistema público da AdRA (ED1).
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Arejamento
Sedimentação (decantação)
Filtração
Absorção por carvão ativado
Precipitação química
Coagulação e floculação
Troca iónica e osmose invertida

"

Reduzir as emissões de cargas poluentes nas descargas de águas resíduais. Os níveis de emissãoassociados - VEA, apresentados no BREF, nas descargas de águas resíduais associados
às MTD, respetivamente de:
50 mg/l para Matérias em Suspensão

Não aplicável

0,1 mg/l para AOX

Não aplicável

0,3 mg/l para Chumbo (Pb)

Não aplicável

2,0 mg/l para Zinco (Zn)

Não aplicável

0,07 mg/l para Cádmio (Cd)

Não aplicável

Se mais de 50% da água tratada for reutilizada no processo de fabrico, maiores concentrações destes poluentes podem ainda ser MTD VEA, desde que as cargas poluentes que quantidade específica
por quantidade de produção (kg de matéria-prima processadas) não sejam superiores à carga poluente resultante de uma taxa de reciclagem da água inferior a 50%

Não aplicável

A descarga dás águas pluviais potencialmente contaminadas, provenientes do separador de hidrocarbonetos, é efetuada
no coletor municipal (ED1)

#$: ;
Reciclar/reutilizar as lamas através da aplicação de uma ou uma combinação das seguintes técnicas:

#$7 8

Sistemas de reciclagem das lamas;

Não aplicável

Reutilização de lamas em outros produtos.

Não aplicável

9

3

9

Reduzir as perdas de processo sólidas/resíduos sólidos através do uso de uma combinação das seguintes técnicas:
Reutilização de matérias-primas (pasta) antes dos processos térmicos;

Sim

Procede-se à reincorporação da totalidade dos cacos verdes e aparas no próprio processo de fabrico

Reutilização de caco e peças cerâmicas danificadas no próprio processo produtivo;

Sim

Reincorporação de cacos verdes e cacos secos no processo. Reutilização de material refratário. Incorporação de
poeiras e partículas no processo produtivo.

Uso de resíduos/perdas processuais sólidas em outras indústrias;

Não aplicável

Controlo eletrónico do processo de cozedura;

Sim

Controlo automático do processo de cozedura

Optimização do modo de enforna.

Sim

Modo de enforna otimizado
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Reduzir o ruído através do uso da combinação das seguintes técnicas:

Confinamento (encapsulamento) das unidades;

Sim

Técnica já implementada, a empresa já possui encapsulamento nas fontes mais ruidosas.

Isolamento de vibrações de fontes ruidosas;

Sim

Técnica já implementada, a empresa possui isolamentos de vibrações de fontes ruidosas.

Utilização de ventiladores de baixa rotação e silenciadores;

Sim

Técnica já implementada, a empresa possui ventiladores de baixa rotação e silenciadores.

Colocação das janelas e portões e das unidades mais ruidosas longe de vizinhança;

#%

-8

#%$

?

Técnica não aplicável à empresa. A empresa não possui fontes e locais ruidosos no exterior das instalações, contudo
sempre que se verifique tal situação, a vizinhança será sempre acautelada.

Isolamento acústico (sonoro) das janelas e paredes;

Sim

Técnica já implementada, a empresa já possui isolamentos acústicos.

Manter portas e janelas fechadas;

Sim

Realização de atividades (exteriores) ruidosas apenas durante o dia;

Sim

Técnica já implementada, sempre que possível, as portas e janelas encontram-se fechadas.
Técnica já implementada, todas as atividades ruidosas a proceder no exterior, são sempre efetuadas durante o período
diurno.

Manutenção adequada da instalação.

Sim

Técnica já implementada, são realizadas manutenções (aquando das paragens) a todos os equipamentos.

Sim

Técnica parcialmente implementada, a empresa procura utilizar matérias-primas com baixos teores de cloro e de fluor,
se disponível e praticável, bem como matérias-primas e combustíveis com teores de percursores de poluentes o mais
reduzido possível.

Não aplicável

As emissões de COV´s, têm revelado valores de concentração muito abaixo dos 100 mg/Nm3, verificando-se
concentrações inferiores aos seus limites de quantificação. Neste sentido, a empresa não sente necessidade de
equacionar a implementação de MTD´s no sentido de aproximar as respetivas concentrações para a gama de VEA (5 a
20 mg/Nm3).

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis de volumes baixos volumes de efluentes gasosos (off-gases ) resultantes do tratamento com compostos orgânicos através da
aplicação de filtros de carvão activado (ver Seção 4.3.4.5). Para volumes de efluentes gasosos (off-gases) mais elevados, as MTD devem reduzir as emissões de compostos orgânicos
voláteis resultantes do tratamento com compostos orgânicos através da aplicação de pós-combustão térmica (ver Seção 4.3.5.1) até 5-20 mg/m³, como valor médio diário expresso em C
total.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações do efluente gasoso tal e qual (gás bruto) superiores a
100-150 mg/m³, consoante as caraterísticas do gás bruto, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, em média diária, expressa em C total, através de pós-combustão
térmica em termoreactores de câmara única ou tripla (ver Seção 4.3.5.1).

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos, sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de uma ou de uma combinação das seguintes medidas (ver
Seção 4.5.2.2):

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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Reduzir as emissões de compostos gasosos (ou seja, HF, HCl, SOx) resultantes dos efluentes gasosos da cozedura da combustão através da adição de aditivos ricos em cálcio (ver Seção
4.3.2), caso a qualidade do produto final não seja afectada.
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Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações do efluente tal e qual (gás bruto) superiores a 100-150
mg/m³, consoante as características do efluente gasoso, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, em média diária, expressa em C total, através de pós-combustão
térmica em termo-reactores de câmara única ou tripla (ver seção 4.3.5.1).

#%%

Não aplicável
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#%%$
Reduzir as emissões pontuais de poeiras de processos de vidragem por atomização para 1-10 mg/m³, como valor médio de meia hora, através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção
4.2.3.2) ou filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3)
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Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

# % 1 )& &
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Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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#%1$
Reduzir as emissões pontuais de poeiras resultantes de efluentes gasosos (off-gases ) para 5-50 mg/m³, como valor médio diário, através da aplicação de precipitadores eletrostáticos (ver
Seção 4.2.3.5) ou separadores por via húmida de poeiras (ver Seção 4.2.3.4).
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Reduzir as emissões pontuais de NOx resultantes de efluentes gasosos do processo de cozedura nos fornos rotativos abaixo de 500 mg/m³, referentes ao valor médio diário expressos
como NO4, através da aplicação de uma combinação de medidas/técnicas primárias (ver Seções 4.3.1 e 4.3.3).
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Reduzir as emissões pontuais de poeiras dos processos de secagem por atomização para 1-30 mg/m³, como valor médio de meia hora (médias de meia hora) através da aplicação de
filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou para 1-50 mg/m³ através da aplicação de ciclones (ver Seção 4.2.3.1) em combinação com separadores por via húmida de partículas (ver Seção
4.2.3.4) nas instalações existentes, se a água de lavagem puder ser reutilizada.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

"

Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de vidragem para 1-10 mg/m³, como valor médio de meia hora, através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção
4.2.3.2) ou de filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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2
Reduzir as emissões de poeiras (partículas) de efluentes gasosos dos processos de cozedura nos fornos para 1-5 mg/m³, como valor médio diário, através da aplicação de sistemas de
tratamento por via seca com um filtro de mangas (ver Seção 4.3.4.3), também usado na remoção de fluoretos.
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Reduzir as emissões de HF resultantes dos efluentes gasosos dos processos de cozedura nos fornos para 1-5 mg/m³, como valor médio diário, através da aplicação de, por exemplo,
sistemas de tratamento de efluentes gasosos com um filtro de mangas (ver Seção 4.3.4.3).

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

"

Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processos de cozedura nos fornos através da aplicação de sistemas de adsorção modular (ver Seção 4.3.4.2),
especialmente para caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18 000 m³/h) e quando as concentrações de compostos inorgânicos que não HF (SO4, SOB e HCl) e de particulas no
efluente gasoso são baixas.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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Reutilizar águas residuais de processo no processo de produção com indices de reciclagem de águas residuais de processo de 50-100% (dependendo do tipo de produto de fabrico, ver
Seção 4.4.5.1) através da aplicação de uma combinação de medidas de optimização do processo e sistemas de tratamento de águas residuais de processo, como referido na Seção 4.4.5.
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2
Reutilizar as lamas resultantes do tratamento das águas residuais de processo no processo de prepação da pasta cerâmica, com taxas de 0,4-1,5% por peso de lamas secas adicionadas à
pasta cerâmica, através da aplicação de um sistema de reciclagem das lamas (ver Seção 4.5.1.1), quando aplicável.
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Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de secagem por atomização para 1-30 mg/m³ como valor médio de meia hora (média de meia hora) através da
aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou para 1-50 mg/m³ através da aplicação de ciclones (ver Seção 4.2.3.1) em combinação com separadores por via húmida de poeiras (ver
Seção 4.2.3.4) nas instalações existentes, se a água de lavagem puder ser reutilizada.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

"

Reduzir as emissões pontuais de poeiras dos processos operações de vidragem para 1-10 mg/m³ como valor médio por meia hora, através da aplicação de filtros de mangas (ver Seção
4.2.3.2) ou filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processo de cozedura nos fornos através da aplicação de distemas de adsorção modular (ver Seção 4.3.4.2),
especialmente para caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18000 m³/h) e quando as concentrações de compostos inorgânicos que não HF (SO4, SOB e HCl), e de particulas nos
efluentes gasosos são baixas.
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Reutilizar águas residuais de processo no processo de produção com taxas de reciclagem das águas residuais de processo de 30-50% através da aplicação de uma combinação de
medidas de otimização do processo e de sistemas de tratamento de águas residuais de processo, como referido na Seção 4.4.5
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Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de um ou de uma combinação das seguintes medidas (ver
Seção 4.5.2.2):

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

-

*
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Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de vidragem para 1-10 mg/m³ como valor médio de meia hora (média de meia hora) através da aplicação de filtros de
mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou de filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).
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Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processos de cozedura nos fornos através da aplicação de adsorção modular (ver Seção 4.3.4.2), especialmente
nos caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18000 m³/h) e quando as concentrações de compostos inorgânicos que não HF (SO4, SOB e HCl) e de poeiras no efluente gasoso são
baixas.
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Reutilizar águas residuais de processo no processo de produção, com taxas de reciclagem de águas residuais de processo de 30-50%, através da aplicação de uma combinação de
medidas de optimização do processo e sistemas de tratamento de águas residuais de processo, como referido na Seção 4.4.5
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Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos, sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de um ou de uma combinação das seguintes medidas (ver
Seção 4.5.2.2):

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de secagem por atomização para 1-30 mg/m³ como valor médio de meia hora (média de meia hora) através da
aplicação de filtros de mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou para 1-50 mg/m³ através da aplicação de ciclones (ver Seção 4.2.3.1) em combinação com separadores húmidos de poeiras (ver Seção
4.2.3.4) nas instalações existentes, se a água de lavagem puder ser reutilizada.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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Reduzir as emissões pontuais de poeiras (partículas) dos processos de vidragem para 1-10 mg/m³, como valor médio de meia hora (média de meia hora), através da aplicação de filtros de
mangas (ver Seção 4.2.3.2) ou de filtros laminares sinterizados (ver Seção 4.2.3.3).

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.
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Reduzir as emissões de compostos gasosos inorgânicos resultantes dos processos de cozedura nos fornos através da aplicação de adsorção modular (ver Seção 4.3.4.2), especialmente
para caudais baixos de efluentes gasosos (abaixo dos 18000 m³/h) e quando as concentrações de compostos inorgânicos que não HF (SO4, SOB e HCl) e de particulas nos efluentes
gasosos são baixas.

#%A.

&<

9

3

#%D$

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

9
Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de polímero;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Substituir moldes de gesso por moldes de metal;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Uso de misturadoras de gesso em vácuo;

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reutilização (ou ainda a reciclagem) de moldes de gesso usos por outras indústrias.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Não aplicável

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

Reduzir a quantidade de perdas de processo sólidas/resíduos sólidos, sob a forma de moldes de gesso usados através do uso de um ou de uma combinação das seguintes medidas:

#%D )

A instalação não produz este tipo de produtos cerâmicos, não se enquadrando neste subsector.

*

Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações no efluente gasoso superiores a 100-150 mg/m³,
consoante as caraterísticas do efluente gasoso, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, média diária, expressa em C total, através de pós-combustão térmica em
termo-reatores de câmara única ou tripla (ver Seção 4.3.5.1).
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Não aplicável
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Reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis nos efluentes gasosos dos processos de combustão – com concentrações no efluente gasoso (gás bruto) superiores a 100-150
mg/m³, consaoante as caraterísticas do efluente gasoso, nomeadamente composição e temperatura – para 5-20 mg/m³, média diária, expressa em C total, através de pós-combustão
térmica em termo-reactores de câmara única ou tripla (ver Seção 4.3.5.1).

Processo n.º: 450.10.02.02.009879.2017.RH4A
Utilização n.º: A013225.2017.RH4A
Início: 2017/09/13
Validade: 2027/09/13

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00034188

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

500343187

Nome/Denominação Social*

Cerâmica de Quintãs, Lda.

Idioma

Português

Morada*

Rua da Fábrica - Quintãs

Localidade*

OLIVEIRINHA

Código Postal

3810-829

Concelho*

Aveiro

Telefones

234941104

Fax

234942276

Localização
Designação da captação

Poço AC2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo horizontal

Prédio/Parcela

Cerâmica de Quintãs

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Baixo Vouga / Aveiro / Oliveirinha

Longitude

-8.61388

Latitude

40.59177

Região Hidrográfica

Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica

Vouga

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Outro

Comprimento (m)

8.0

Diâmetro máximo (mm)

6000.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba de superfície
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Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Volume máximo anual (m3)

24000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

2000

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

0.0200

Área atual a regar (ha)

0.0200

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Fabricação de tijolos cerâmicos

CAE Principal

23321 : Fabricação de tijolos

CAE Secundária

35112 : Produção de eletricidade de origem térmica

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
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9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições
1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.
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Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

2000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

4/5 A013225.2017.RH4A

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Título de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa
TEGEE 124.05 IV
Nos termos do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, é concedido o título de
emissão de gases com efeito de estufa n.º 124 ao operador,

Cerâmica das Quintãs, Lda.,
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 343 187, referente à
instalação

Cerâmica das Quintãs, Lda.,
sita em Quintãs, Costa do Valado, Oliveirinha, 3810-829 Aveiro, que desenvolve as
atividades a seguir descritas:
Atividades do Anexo II do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril:
Fabrico de produtos cerâmicos por cozedura, nomeadamente telhas, tijolos, tijolos
refratários, ladrilhos, produtos de grés ou porcelanas, com uma capacidade de produção
superior a 75 toneladas por dia.

Para efeitos do referido diploma, é autorizada a emissão de dióxido de carbono
equivalente na instalação do operador acima identificado, a partir das fontes de
emissão enumeradas no Plano de Monitorização de Emissões anexo do presente
título.
Produção de efeitos:
O Plano de Monitorização produz efeitos a partir de 11 de outubro de 2021.

Amadora, 11 de outubro de 2021

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Ana Teresa Perez
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Dados: 2021.10.11 13:40:20
+01'00'

Ana Teresa Perez

TEGEE 124.05 IV

Condições do título:
1. O operador detentor do presente título fica sujeito, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, aos requisitos de monitorização descritos no plano de monitorização do
presente título de emissão de gases com efeito de estufa, no que respeita às emissões de dióxido
de carbono equivalente;
2. O operador detentor do presente título está obrigado a comunicar à Agência Portuguesa do
Ambiente I.P. (APA, IP), até 31 de março de cada ano, informações relativas às emissões da
instalação verificadas no ano anterior, de acordo com o disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril, e do Regulamento de Execução (UE) 2018/2066, da Comissão, de 19
de dezembro de 2018, alterado pelo Regulamento de Execução (UE) 2020/2085, da Comissão, de
14 de dezembro de 2020;
3. O operador detentor do presente título deve submeter o relatório relativo às emissões anuais da
instalação, referido no número anterior, a um verificador independente e informar a APA, IP, até
31 de março de cada ano, dos resultados da verificação, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 12/2020, de 6 de abril;
4. O operador detentor do presente título não pode transferir licenças de emissão enquanto o
relatório relativo às emissões da instalação não for considerado satisfatório nos termos dos nos 3 e
4 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e em função dos critérios fixados no
Regulamento de Execução (UE) 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
5. O operador detentor do presente título está obrigado a devolver licenças de emissão equivalentes
ao total das emissões da instalação em cada ano civil, após a respetiva verificação, até 30 de abril
do ano subsequente, de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril;
6. Caso o operador detentor do presente título não devolva, até 30 de abril de cada ano civil, as
licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões relativas ao ano anterior, fica
obrigado a pagar a penalização por emissões excedentárias prevista no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º12/2020, de 6 de abril;
7. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito deve estar habilitado por um Plano Metodológico de Monitorização emitido pela APA, I. P.,
que contenha a metodologia de monitorização dos níveis de atividade, de acordo com as regras
estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/331, da Comissão, de 19 de dezembro de
2018;
8. O operador detentor do presente título que beneficie de atribuição de licenças de emissão a título
gratuito encontra-se, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º12/2020, de 6 de abril,
obrigado a apresentar à APA, IP, até 31 de março de cada ano, o relatório de nível de atividade
que contém toda a informação relevante relativa ao nível de atividade do ano anterior,
previamente sujeita a um processo de verificação por um verificador acreditado de acordo com o
Regulamento de Execução (UE) n.º 2018/2067, da Comissão, de 19 de dezembro de 2018;
9. O operador detentor do presente título de gases com efeito de estufa encontra-se obrigado a
comunicar atempadamente à entidade coordenadora pelo respetivo processo de licenciamento da
atividade quaisquer alterações previstas na natureza ou do funcionamento da instalação, que
possam exigir a atualização do presente título, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2020, de 6 de abril;
10. As alterações não significativas ao presente título deverão ser registadas pelos operadores e
comunicadas à APA, IP, durante os meses de junho e dezembro, consoante ocorram,
respetivamente, no primeiro ou no segundo semestre do ano a que dizem respeito, ao abrigo do
disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º do Decreto-Lei nº12/2020, de 6 de abril.

Observações:
- Instalação abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma PCIP).
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